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CJVV C1 speelt als B2 en wint 
Zoals bekend speelt de C1 vanaf he-

den de wedstrijden als B2. Een uitda-

ging voor de C Junioren om tegen een 

leeftijdsgroep hoger uit te komen. Voor 

eventuele vragen over dit besluit kunt 

u contact met mij opnemen! 

 

Helaas had de ‘originele B2’ de eerste 

3 wedstrijden verloren en dus staat de 

B2 onderaan. Even een verandering 

voor de C1 spelers die tot dusver al 

hun wedstrijden in de C hadden ge-

wonnen. In ieder geval stond om 

13:00 de wedstrijd uit bij Eemnes B2 

op het programma. Geen hoogvlieger 

in de competitie dus een goede start 

maken was mogelijk. En die goede 

start kwam er. Want naast dat Eem-

nes niet de beste tegenstander was 

speelde CJVV geweldig.  

 

Op een drassig veld werd er afgetrapt. 

Vlak voor de wedstrijd kwam het be-

richt bij sv Eemnes door dat ze tegen 

de C1 zouden spelen. CJVV begon 

goed aan de wedstrijd. Het vermijden 

van de duels door kort aan de bal te 

zijn en een hoog tempo te hanteren 

werkte goed. Eemnes kwam er niet 

aan te pas en na 12 minuten werd 

een schot van Halil verkeerd ingeschat 

door de keeper en stond er een 0-1 op 

het scorebord. Even later kwam na 

een rustige opbouw weer Halil vrij en 

die schoot weer raak. Ditmaal was de 

keeper kansloos. 0-2. Nadat uit een 

counter Eemnes de 1-2 had gescoord 

werd er door CJVV snel gecounterd 

via Joshua en als eindstation Jop die 

de 1-3 binnenkopte.  

http://www.youtube.com/watch?
v=aCZ7Dn4ZfAQ  
 

 Een verdiende ruststand. Na in de 

rust opgedroogd te zijn ging CJVV er 

weer tegen aan. CJVV speelde gecon-

troleerd maar moest er wel 

flink aan trekken. In balbezit 

kwam Eemnes er niet aan te 

pas. Door een hoog tempo te 

hanteren en zelf kort aan de 

bal te zijn speelde CJVV haar 

tegenstander zoek.  

 

Er kwam ruimte voor de door-

schuivende Iza en Lukas en 

met 2 doelpunten van Kaan 

stond er een 1-5 tussen-

stand. Dat CJVV geconcentreerd 

moest blijven bleek toen na een 

counter Timo moest uitkomen en de 

spits aanraakte. De bal werd terecht 

op de 11 meter gelegd maar via Timo 

en de paal ging de bal er niet in. Hier-

na kwam CJVV er goed uit via Daan 

die de bal panklaar voorgaf op Halil 

die de bal op zijn hoofd liet vallen en 

de 1-6 binnenkopte.  

 

 

Uiteindelijk scoorde Iza de 1-7 en 

daarmee was een terechte over-

winning een feit. 

 

 

Eerste overwinning als B2. 8e over-

winning op rij voor deze groep!  

 

Volgende week weer als B2! 

Arjan Delhaas 

 

 Team van deze week: D6 

 Verslag van OSN & World  

League. 

 Gele leeuw: Ties Nagelhout 

 Verslagen van: B2, D1, D4, 

E2, E6, F1, F4, F6 

 En verder:  

- Wist je dat? 

- Quizvraag 

- Waar is de bal? 

- Verjaardagen 

- De glazen bal 

- Uitslagen 

 

In deze editie 

http://www.youtube.com/watch?v=aCZ7Dn4ZfAQ
http://www.youtube.com/watch?v=aCZ7Dn4ZfAQ
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GVVV nam de aftrap en tikte de bal 

goed rond. 

Wij speelde de eerste helft goed 

maar miste veel kansen en stonden 

veel buitenspel. 

 

In de 20ste minuut kreeg GVVV een 

penalty en die scoorde de 1-0. 

 

De tweede helft begonnen we 

goed,we speelde goed samen en   

 

 

bleven goed bij onze eigen man. 

 

Chris paasde de bal naar Tayren en 

die 1-1. 

Later in de wedstrijd veroverde we 

de bal,tikte goed rond. Nassim paas-

de de bal naar Tayren en die scoorde 

in de kruising de 1-2. 

 

Na 10 minuten kreeg tayren de bal 

van matthijs en scoorde de 3-1.  

 

Roda E12 - CJVV E6 
Een uitwedstrijd welke bijna een 

thuiswedstrijd is. Daarom fietst Phi-

lip met zijn vader naar de Octopus. 

Om te zwemmen? Nee, daarnaast 

liggen de sportvelden van Roda 46. 

Uit altijd lastig. Daan en Caner, waar 

zijn die toch. Blijken die twee naar 

een voetbalwedstrijd van de broer 

van Daan te kijken op een ander 

veld. Gelukkig zijn ze net op tijd voor 

de wedstrijd en net te laat voor de 

warming-up. Nou ja. Het blijkt voor 

onze E-6 altijd even wennen, het 

begin van de wedstrijd. Hoe ging het 

spelletje ook al weer? Zeg, wie ben 

jij? Speel ik al drie jaar met jou? 

Aangenaam kennis te maken. En zo 

staan we na 4 minuten al met 2-0 

achter. Dat laten we toch niet ge-

beuren heren?! Heren! CJVV olé 

olé!! En met een prachtige voorzet 

zette Koen Mohammed mooi voor 

de keeper. Welke keeper? Ha, 2-1! 

En toen mochten we een hoekschop 

nemen. Dat Koen zo ver kon schie-

ten en zo hoog. Bij de tweede paal 

krijgt Wouter de bal en heeft hem 

voor het intikken. Het zag er makke-

lijker uit dan het feitelijk was. Knap 

doelpunt Wouter! 2-2. Onze jongens 

kregen de smaak te pakken, maar 

in het spel moet je af en toe ook 

verdedigen en Roda had een paar 

snelle en behendige spelers. Onze 

verdediging was vandaag erg beleefd 

en liet de aanval van Roda voorgaan. 

Tja, dan sta je in de rust ineens met 

4-2 achter. Een aanval van de tegen-

stander tegenhouden, is nog steeds 

iets lastigs. 

In de rust had de trainer een paar 

verstandige woorden en deed weer 

een voorspelling. Jullie gaan er nog 3 

maken jongens. Of dat genoeg is om 

te winnen, dat moeten we maar zien. 

En daar gingen de jonge heren van 

CJVV de wei weer in en langs de kant 

werd geloeid. En met alle aanmoedi-

gingen wisten de heren zich ge-

steund en zetten ze allemaal hun 

beste beentje voor. Af en toe moes-

ten Philip, Wouter, Ruben en Daan 

achterin ingrijpen om te voorkomen 

dat we verder achter kwamen te 

staan. Caner deed het achterin erg 

goed en schoot alle ballen snel naar 

voren. Prima verdedigd joh! Op het 

middenveld wisten Aissam en Ab-

dusammed de tegenstanders flink 

dol te draaien en Mohammed en 

Koen zochten geregeld de achterlijn 

op. Helaas ging de bal wel eens er 

over heen. Mohammed wist als 

eerste het net van de tegenstander 

te vinden en niet lang daarna maak-

te Daan een prachtige aanval af 

met een vlijmscherp schot. 4-4 en 

de trainer had gezegd 3, dus we 

gaan ervoor. En ja hoor, hoe was 

het mogelijk: Mohammed krijgt de 

bal, hij neemt hem mooi aan, draait 

weg van zijn tegenstander, kapt 

draait nog eens en staat vrij voor de 

keeper! Wat gaat hij doen, hij aar-

zelt geen moment en denkt: trainer, 

deze is voor jou! En oooooohhhhh, 

pech, de keeper staat er voor en 

weet het doelpunt te voorkomen. 

Zonde. Daarna komen we nog een 

paar keer gevaarlijk in de 16-meter, 

maar het doel weten we helaas niet 

meer te vinden. Bij ons weet de 

verdediging samen met Bas die met 

een paar tijgerachtige sprongen de 

bal voor de doelmond wegtikt, de 

nul in de tweede helft te behouden. 

Een gelijkspel, waarin we de tweede 

helft duidelijk gewonnen hebben. 

Jongens, het zag er bij vlagen weer 

professioneel uit. Ga zo door!  

Maarten Wispelwey 

GVVV D1 - CJVV D1 

  De gele leeuw: Ties Nagelhout (kabouters) 
Naam: Ties Nagelhout 

Broers/zussen: Jasper (E4) en Milou 

School/groep: Aloysiusschool, groep 2 

Team: Kabouters 

Ik voetbal sinds: Sinds ik kan lopen, maar 

bij CJVV sinds vorig jaar 

Positie: Overal en nergens, maar eigenlijk 

het liefst waar je kan scoren 

Trainer: Meindert, Henk-Jan en Michiel (mijn 

papa) 

Sterke punten:  Passen en hard schieten 

Beste voetballer: Messi 

Hobby naast voetbal: Fietsen 

Muziek: Usher (more) 

Leukste voetbal moment: Toen ik pas scoor-

de.  

Film: Ice Age 4 

Boek: Pluk van de Petterflat 

Club binnenland: PSV 

Club buitenland: FC Barcelona 

Game: Stratego op m’n DS 

Internetsite: Robbies Speelland 

Eten: Poffertjes 

Drinken: Appelsap 

Tv serie: Spangas 

Huisdier: Doesnie, onze poes 

Dit wil ik later worden: Dolfijnentrainer 

Derde keer op rij een zuivere hat-

trick!!!!! 

GVVV scoorde ook nog, de eind-

stand was 2-3. 

 

We hebben echt een hele goede 

wedstrijd gespeeld met z'n allen!!! 

 

groetjes Tayren  
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CJVV leek eindelijk wakker en zocht 

nadrukkelijk de aanval. Zakaria kon 

een mooie solo helaas niet bekronen 

en ook een schot van hem ging helaas 

over. Nieuwland stond enigszins on-

der druk , maar kon helaas uit een 

scherpe counter 0-2 aantekenen. 

Gelukkig gingen de koppies niet han-

gen en gaf CJVV het startsein voor een 

slotoffensief. Een kopbal van Achmed 

werd van de lijn gered, Zakaria schoot 

op de lat, Ilias zag zijn volley voorlangs 

verdwijnen en tot overmaat van ramp 

smoorde een zeker lijkend doelpunt in 

de modder.  

Het deed denken aan een triest mo-

ment in de carrière van Jurri Koolhof. 

Voor de jonge lezertjes: Jurri Koolhof 

was een doelpuntenmachine van PSV 

in de jaren 80. Zie bijgaand filmpje 

van zijn moddermoment…  

 

http://www.youtube.com/watch?v=-

rvgB4QP6B0 

Mooiweervoetballers D4 afgetroefd door fel Nieuwland 
Maandag nog lieten de meeste D4-

spelers zien dat ze niet van suiker 

waren. In de stromende regen trainde 

ze met plezier en gedrevenheid. Hoe 

anders was het zaterdag toen Nieuw-

land op bezoek kwam. Het druilerige 

weer leek verlammend op de geel-

zwarten te werken, want er werd 

bijna geen duel gewonnen. Nieuw-

land was duidelijk hongeriger naar de 

punten. Zij waren wél lekker fel en 

waren telkens een stapje eerder bij 

de bal. Pas 4 minuten voor de pauze 

werd de keeper van Nieuwland voor 

het eerst getest. 

 

Dat met rust de brilstand nog op het 

bord stond, kwam vooral door Carlos, 

die attent stond te keepen. Na de 

rust kwam CJVV iets beter in de wed-

strijd, maar de boogbal waarmee 

Carlos werd verschalkt zorgde voor 

de verdiende 0-1. Even later was het 

nog bijna 0-2 uit een counter, maar 

de bal ging gelukkig voorlangs. 

Nieuwland E3 - CJVV E2: Thriller 

Nieuwland is een sterke tegenstan-

der, de opening was daarom om van 

te dromen: binnen 1 minuut op voor-

sprong door een splijtende pass van  

Jochem op Ilias. Nieuwland leek even 

onder de indruk maar nam ons  

vervolgens in een ijzeren wurgreep. 

De 1-1 viel na vier minuten en het  

wachten was op de volgende tegen-

treffer. Tijl en Wesley haalden alles  

uit de kast om de snelle en creatieve 

aanvallers van Nieuwland af te  

stoppen. Lukte dit niet dan was er 

Koen en/of de paal en lat. Uit een  

schaarse uitbraak zette  Serhat ons 

onverwacht op voorsprong. Nieuwland  

deed er nog een schepje bovenop en 

kwam op een 3-2 voorsprong. Na rust  

viel al snel de 4-2 en E2 begon te wan-

kelen. Het lukte niet om vat op  

Nieuwland te krijgen. Toen na 8 minu-

ten de 5-2 viel leek een zeperd  

aanstaande. De 5-3 in de zelfde mi-

nuut zorgde voor extra strijdlust  

welke beloond werd met 5-4 en 5-5; 

nu begon Nieuwland weer te wanke-

len.  

Jammer dat we zoveel moeite blijven 

houden met het uitspelen van  

kansen; er kwam geen voorsprong. 

Twee snelle uitvallen van Nieuwland  

maakten dat we toch zonder punten 

maar met trots op de vertoonde  

strijdlust naar huis gingen. 

Doelpuntenmakers: Ilias 2, Serhat 3 

 

Hein Vinke 

Hoe dan ook, de aanvalsgolven van 

CJVV werden regelmatig beant-

woord door Nieuwland, maar achter-

in werd er de 2e helft goed gevoet-

bald. Voorop in de strijd ging Brian. 

Regelmatig vrat hij zijn tegenstan-

der op, zodat Nieuwland op het 

laatst nog maar met 6 man stond. 

Als Van Gaal nog een betrouwbare 

vechtjas in het centrum van zijn 

verdediging zoekt, dan zal ik hem 

tippen. 

 

De uiteindelijke 0-2 nederlaag was 

helaas dik verdiend. Volgende week 

nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

 

Man of the match: Brian 

 

Hans Latour 

KVVA F2 - CJVV F6 
F6 verliest, maar speelt mooie wed-

strijd 

De F6 verloor van de F2 van KVVA 

met 9-2.  De tegenstander had een 

aantal zeer sterke aanvallende spe-

lers, waar CJVV niet tegenop kon. 

Maar het team weerde zich goed. Na 

vier tegendoelpunten in de eerste 

helft, begon de tweede helft goed 

met twee doelpunten van CJVV.  Ye 

Linde gaf een goede voorzet, waar-

door Shady nog een mooi tikje kon 

geven, zodat de bal over de doellijn 

ging.  

Heel snel daarna scoorde Ye Linde 

zelf en werd het 4-2. Twee doelpun-

ten volgens het boekje door mooi 

samenspel van Selwin, Ye Linde en 

Shady. De F6 was even weer hele-

maal terug in de wedstrijd. Maar 

helaas konden we niet op tegen 

KVVA. En kregen we nog 5 tegen-

doelpunten. Volgende keer beter. 

Op de foto Ye Linde, die één van de 

doelpunten scoorde. 

 

Monique van den Brink 

http://www.youtube.com/watch?v=-rvgB4QP6B0
http://www.youtube.com/watch?v=-rvgB4QP6B0
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Na een zeer succesvol begin van 

het seizoen met vier monsterover-

winningen was het nu tijd voor het 

echte werk. De wedstrijd tegen de 

kanonnen uit Spakenburg. 

Voordat de trouwe supporters zich 

naast de lijn hadden gevestigd werd 

de coach van de gele leeuwen al 

gewaarschuwd: Spakenburg had het 

beloftenteam opgesteld. En zij wa-

ren gebrand op de overwinning op 

onze gele leeuwen!!! 

Spakenburg mocht beginnen met 

de aftrap. En het moet gezegd Spa-

kenburg voetbalde erg goed. Na een 

aantal goede kansen, met fantasti-

sche reddingen van keeper Matthijs, 

werd het dan ook 1-0 voor de be-

zoekers. Maar nadat de eerste 

storm geluwd was rechtten onze 

leeuwen de rug en kwamen een aan-

tal keren goed voor het doel van de 

tegenstander. Het duurde dan ook 

niet lang of Noah scoorde de gelijk-

maker. Na een periode met kansen 

over en weer moesten we toch de 

tweede tegentreffer incasseren. De 

leeuwen hadden voor rust de gelijk-

maker op de pantoffel, maar de kee-

per haalde een knetterend schot nog 

net uit de kruising. 

Na water, koekies en een oppepper 

van de coach mocht CJVV de tweede 

helft aftrappen. 

Spakenburg ging weer goed van start 

en al snel liepen zij uit naar 1-3. De 

supporters lieten de moed een beet-

je zakken, maar dan kwam toch 

weer het aansluitende doelpunt. 

Hicham gooide er weer eens een 

CJVV F1 - SO Soest F1 
Het was een frisse ochtend afgelo-

pen zaterdag. Gelukkig waren wij 

eerder aanwezig om een goede 

warming up te doen. Behalve Joris, 

die er helaas niet bij kon zijn, was 

iedereen aanwezig. 

 

Wij begonnen om 09.30 uur met de 

wedstrijd. Wij moesten tegen de F1 

van Soest.  2 weken geleden speel-

den wij ook al tegen hun in de be-

kerwedstrijd. Wij verloren toen in de 

laatste minuut met  5 – 6.  Nu 

speelden wij dus tegen elkaar voor 

de competitie .   

 

De wedstrijd begon lekker. Wij 

speelden lekker fel en zetten goed 

druk op de tegenstander.  

Binnen vijf minuten stond het 1-0, 

door een kopbal van Job na een 

mooi ingedraaide corner van Jay-

lan ! We waren lekker bezig  met 

aanvallen en verdedigen, toen de 

tegenstanders hun eerste echte 

kans kregen. Een schot op het doel 

werd door onze keeper Maarten 

mooi gered. De bal kwam in de voe-

ten van de tegenstander waardoor 

Soest alsnog kon scoren. Het stond 

1-1. Wij bleven lekker spelen, maar 

de tegenstander scoorde uit een 

kans: 1-2. Wij bleven goed druk zet-

ten. Onze inzet  werd beloond met 

een doelpunt van Sofian in de bles-

suretijd na een kleine individuele 

actie. Het stond weer gelijk: 2-2. 

 

Na de rust zakten wij een beetje in. 

Na vijf minuten stonden wij alweer 

achter. Het stond 2-3.  

We werden daarna  heel scherp, 

want we wilden niet verliezen. Toen 

de keeper van Soest uittrapte, kreeg 

Sofian de bal en schoot deze over de 

keeper heen. Het stond weer gelijk: 

3-3. 

Vanaf dat moment werd het nog 

spannender. De tegenstanders wa-

ren groter en sterker, maar wij waren 

slimmer. De spelers van Soest moes-

ten heel veel overtredingen maken 

om ons tegen te houden.  1 van de 

overtredingen was op Enes in het 

strafschopgebied van Soest: PENAL-

TY ! 

Iedereen was verbaasd toen ineens 

een oma van de tegenstander het 

veld opliep en lelijke dingen tegen de 

scheidsrechter begon te roepen. Zij 

vond het vond het niet eerlijk dat er 

een penalty werd gegeven,  maar 

iedereen wist wel beter. Toen de 

oma eindelijk van het veld af was, 

nam Enes de penalty en scoorde hij. 

Wij stonden weer voor: 4 – 3.  

 

Toen liep het bij ons als een trein. 

We zetten heel veel druk op Soest en 

maakten  de ene na de andere 

mooie actie. Wij hadden veel kansen 

om te scoren, maar helaas gingen ze 

er niet in ! Jammer Tijs en Jahvairo ! 

De spelers van Soest hadden meer 

geluk. Twee aanvallers van Soest 

stonden  vrij in ons strafschopgebied 

toen zij werden aangespeeld. Een 

schot op het doel werd door Maar-

ten schitterend gered. Omdat de bal 

weer in de voeten van een aanvaller 

belandde, werd er alsnog gescoord. 

Het stond weer gelijk:  4 – 4.  

Het waren de laatste minuten van 

de wedstrijd. De spelers van Soest 

vielen meer aan,  maar  er werd 

goed verdedigd door Job, Kaan en 

Ramon. Wij konden daardoor de 

aanval overnemen.  

 

Van wat er daarna gebeurde, raak-

ten wij even van slag: op het mo-

ment dat Sofian de bal kreeg en 

alleen op de keeper van Soest af-

liep, viel een speler van Soest op 

onze helft zomaar op de grond. De 

scheidsrechter floot toen af en gaf 

een stuiterbal:  Ahhhh ! 

Wij zetten toen nog veel meer druk 

en de spelers van Soest maakten 

toen meer en meer overtredingen.  

Helaas kregen wij niet de vrije trap-

pen die wij verdienden. Maar ja, 

soms gaat dat zo.  

 

In de laatste minuut stonden twee 

aanvallers van Soest alleen in ons 

strafschopgebied op de bal te wach-

ten. Zij kregen de bal en konden het 

makkelijk uitspelen en scoren:  4-5.  

Dit was ook de einduitslag. 

 

 Ik vind dat wij echt goed samen 

hebben gespeeld. 

 

Nog een tip: laat voor de zekerheid 

je oma bij een voetbalwedstrijd 

thuis. Vraag haar anders om achter 

het hek te gaan staan. Je weet maar 

nooit….. GRAPJE ! J  

 

Sofian en zijn jarige papa :) 

Wedstrijdverslag van de gele leeuwen (F4) 
onnavolgbare passeer beweging uit 

en vond Sam die goed het net ach-

ter de keeper vond. De goede moed 

kwam er langs de lijn weer in. Ook 

Spakenburg liet zich niet onbetuigd. 

De fanatieke aanhang moedigden 

hun pupillen naar de 2-4. Maar onze 

jongens beschikken over een grote 

veerkracht en vochten zich naar de 

aansluiting en Hicham maakte de 3-

4. Daarna zat de gelijkmaker erin, 

maar was de tijd tekort. Al met al 

een mooie spannende partij, waar 

iedereen weer van genoten heeft. 

Op naar de volgende wedstrijd. We 

kunnen niet wachten!!! 

 

Roel Merkus 

De F1 met de nieuwe trainingskleding 



 Er al 95 spelers een voetbalposter 

van zichzelf hebben besteld? 

 

 Als je nog niet besteld hebt, je dit 

as zaterdagochtend nog kan doen? 

 

 Een voetbalposter van jezelf super 

cool is? 

 

 De E7 zowel in de beker als in de 

competitie nog niet verloren heeft? 

 

 Wij van de CJVVKrant dit heel erg 

knap vinden? 

 

 De E8 een nieuwe trainer heeft en 

zaterdag gelijk heeft gewonnen 

van VOP? 

Wist je dat? 
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Zo ook afgelopen zaterdag kwam er 

een speler trots vertellen dat hij een 

fietssleutel had gevonden. Dus wij 

hebben natuurlijk meteen onze detec-

tive ingeschakeld en die heeft natuur-

lijk meteen actie ondernomen. Zijn 

onderzoek had meteen resultaat en 

hij ontdekte een labeltje met een 

naam en een telefoonnummer. Hij 

heeft natuurlijk meteen gebeld met dit 

nummer en wat bleek………deze jon-

gen heeft dit sleuteltje 6(!) jaar gele-

den verloren op CJVV. Hij was natuur-

lijk verschrikkelijk blij dat zijn kleinood 

weer terug gevonden was. Zo zien 

jullie maar zelf naar 6 jaar krijgen wij 

de spullen terug bij de rechtmatige 

eigenaar. 

Namens deze persoon, Marco hart-

stikke bedankt voor je inzet !! 

 

Arnoud van Slooten 

Verhaaltje over gevonden voorwerpen 
Wie wel eens op zaterdag in het wed-

strijdsecretariaat komt, weet dat het 

af en toe een drukte van belang kan 

zijn. Een ieder die wat te vragen of te 

vertellen heeft komt daar even langs 

om daar zijn verhaaltje te doen. Ook 

regelmatig komen er leden of ouders 

vragen naar gevonden voorwerpen, 

meestal als het kleding betreft verwij-

zen wij die naar Fred Sloot, die deze 

keurig bewaard en af en toe hebben 

deze mensen geluk en zijn hun spul-

len gevonden. 

 

Op het moment dat er sleutels gevon-

den worden gaan wij daar iets anders 

mee om, daarvoor hebben wij een 

speciale detective in dienst, die deze 

aan een zeer grondige inspectie on-

derwerpt om de rechtmatige eigenaar 

te bereiken zodat hij deze weer keu-

rig terugkrijgt. 

 

OSN League & World League 
Afgelopen zaterdag was het weer gun-

stig voor ons bij de OSN l en World l. Er 

was wat nattigheid voorspeld maar 

voor ons kwam dit later. 

Voor de kantine kwam dit weer goed uit 

er werd veel meer koffie gedronken. 

Op het hoofdveld werd weer goed ge-

streden door de jeugd. Wat helaas niet 

altijd uitkwam in de uitslagen. Er waren 

toch weer flinke bij. Maar degene die 

bij de verliezende partij zaten bleven er 

toch voor gaan.  

 

Volgende week is er weer een kans 

moet je maar denken. 

Hier de uitslagen: 

 

3 nov. 2012 OSN League 

Barcelona         Celtic    16-2 

Real Madrid     Inter       3-15 

 

World League 

Arsenal            Chelsea     10-7 

AC Milan        Liverpool  22-3 

PSV                 Ajax           9-2 

 

Voor programma en de stand kun je 

gaan naar de website jeugd daarna OSN 

 

Jack Russchen 



A 

  

B 

C 

WaarWaarWaar   isisis dedede   bal??bal??bal??   

Antwoord vorige week:  A 

PAGIN A 6  C JVV VO ETB AL KR AN T 

Foto’s 

Sepp Oostdijk OSN 5-11-2005 

Fouad Saksak D7 5-11-2001 

Wiebe Beekman C6 5-11-1999 

Mouad Harrakgharafi C2 5-11-1998 

Tom Visscher A1 6-11-1994 

Bas Wierenga C2 9-11-1998 

Martin Postma A1 10-11-1994 

Nan de Munnik MC1 11-11-1997 

Verjaardagen deze week 

 

 

 

  

Welke speler werd met FC Twente & Ajax al kampioen, en hoopt dat dit jaar ook met Vitesse te worden?  

QuizvraagQuizvraagQuizvraag   

Antwoord vorige week: Wembley in London 

 Team van de week: CJVV D6 
In de D6 zitten allemaal eerstejaars D-spelers, de meeste 

spelers komen uit de E4 en de E8. 

Onze trainers zijn Yusuf en Yusuf (dat is geen grapje). Deze 

week hebben we op het hoofdveld van CJVV met 3-1  ge-

wonnen van Cobu Boys D3. Het was een spannende wed-

strijd; tot 10 minuten voor tijd stond het nog 1-1. 

 

- Wij zijn: achterhoede: Ruben (keeper), Durmuscan, Floris, 

Omur Faruk, Florian. middenveld: Burak, Kerem, Sem , 

Olaf, Josias, Guus. voorhoede: Younes, Zakaria, Yassine,  

- Wat is de kracht van jullie elftal?: Door samen te spelen 

zo veel mogelijk wedstrijden winnen. 

- Wat is (nog) een leerpunt voor jullie als team?: beter vrij 

staan en goed over passen 

- Wie is jullie sterkste tegenstander in de competitie? 

Soest SO D5 

- En waarom? Ze staan bovenaan en ze hebben alle weds-

tijden tot nu toe gewonnen. 

- Wat vinden jullie de leukste trainingsoefening?: inschie-

ten en afronden 

- Wat vinden jullie de minst leuke oefening?: rondjes lopen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Wat is volgens jullie de top 3 van beste voetballers ter we-

reld: Ronaldo, Messi en Neymar 

- Als jullie de baas van CJVV zouden zijn, wat zou je dan ver-

anderen?: meer velden en een mooi stadion 

- Naar wie passen jullie de lucky bal?: C3 

- En wat zou je graag van dit elftal willen weten?  

Of ze kampioen gaan worden. 
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CJVV A1 De Bilt A1 3-3 

CJVV A2 Ijsselmeervogels A3 3-5 

CJVV B1 Wasmeer B1 3-0 

Eemnes B2 CJVV B2 1-7 

Kwik B3 CJVV B3 3-5 

Cobu Boys B2 CJVV B4 1-6 

Laren C1 CJVV C1 11-1 

APWC C1 CJVV C2 4-4 

CJVV C4 Soest C4 1-6 

CJVV C5 Hooglanderveen C6 8-2 

GVVV D1 CJVV D1 2-3 

Roda D2 CJVV D2 2-0 

CJVV D3 Roda D4 0-6 

CJVV D4 Nieuwland D4 0-2 

Nieuwland D5 CJVV D5 0-10 

CJVV D6 Cobu Boys D3 3-1 

VVZ D4 CJVV D7 5-2 

CJVV D8 Hees D3 1-5 

Nieuwland E2 CJVV E2 7-5 

VOP E2 CJVV E3 5-2 

CJVV E4 JonathanE5 3-5 

CJVV E5 Hoogland E9 2-3 

Roda E12 CJVV E6 4-4 

Soest E10 CJVV E7 1-1 

CJVV E8 VOP E3 6-3 

CJVV E9 Vliegdorp E3 1-4 

CJVV E10 Soest E14 7-3 

CJVV F1 Soest F1 5-5 

Jonathan F2 CJVV F2 3-1 

CJVV F3 Hoogland F4 0-9 

CJVV F4 Spakenburg F4 3-4 

Spakenburg F5 CJVV F5 0-6 

KVVA F2 CJVV F6 9-2 

CJVV JG1 KHC JG1 0-6 

Only Friends JG3 CJVV JG2 7-2 

Odijk MA1 CJVV MA1 2-0 

Soest MB1 CJVV MB1 3-0 

Spakenburg MC1 CJVV MC1 6-0 

Uitslagen 

Wie kan er het beste voorspellen? 

 

Deze week de F4 & de E1. 

Wedstrijd D4 Uitslag Pnt 

Willem II - FC Utrecht 0-1 1-5 1 

PSV - Heracles Almelo 2-0 4-0 1 

Ajax - Vitesse 1-1 0-2 - 

FC Twente - Feyenoord 2-1 3-0 1 

AZ - VVV 2-1 1-2 - 

Heerenveen - PEC Zwolle 2-0 2-1 1 

Stand punten 

E2 7 

Redactie voetbalkrant, D1, C3 5 

D4 4 

E4, D8, F1 3 

F2 2 

A2 1 

Uitslagen vorige week: 

Wedstrijd F4 E1 

ADO Den Haag - AZ 2-0 1-2 

Vitesse - FC Twente 2-3 1-1 

Feyenoord - Roda JC 4-0 3-0 

CJVV 1 - Maarssen 1 2-2 2-0 

PSV - Heerenveen 5-0 3-0 

PEC Zwolle - Ajax 0-6 0-2 


